Шановні респонденти!
У Головному управлінні статистики діє спрощена процедура прийому державної статистичної та фінансової звітності від
респондентів за принципом "Єдиного вікна".
Основна мета впровадження "Єдиного вікна":
Ø для респондентів – спрощення процедури подання звітності та отримання звітно-статистичної документації;
Ø для органів державної статистики – системний контроль за дотримання респондентами звітної дисципліни.
-

Уся звітність повинна подаватись з дотриманням наступних вимог:
терміни, які вказані на бланках статистичної звітності і затверджені наказом Державної служби статистики України;
за звітний період, який передбачений відповідною звітністю;
за формами встановленого зразка, що діють на момент подання звітності;
у відповідності до інструкцій та роз’яснень щодо заповнення відповідних форм державних статистичних спостережень;
із забезпеченням повноти заповнення, а саме: найменування підприємства, його місцезнаходження (юридичної та фактичної адрес); з
відображенням усіх показників; у разі відсутності інформації за окремими показниками їх значення не заповнюються, а відповідні
клітинки мають бути прокреслені; із зазначенням обов’язкових реквізитів (коду ЄДРПОУ, прізвища та ініціалів керівника (власника)
та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації, контактних телефонів, факсу, електронної пошти); з підписами
відповідних посадових осіб; без виправлень.

При безпосередньому відвідуванні Ви зможете дізнатись про перелік форм державних статистичних спостережень, за якими
необхідно звітувати в поточному році та отримати бланкову продукцію.
З метою спрощення для респондентів процедури звітування, в органах державної статистики функціонує система подання
електронної звітності, використання якої дає можливість подавати статистичну та фінансову звітність в електронному вигляді без
дублювання звітів на паперових носіях.
Реєстрація звітності відбувається в "Єдиному вікні" за фактичною датою її подання. Неподання органам державної статистики форм
звітності для проведення статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі , не за формою, передбаченою
звітно-статистичною документацією, чи із запізненням підпадає під дію ст. 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення і
тягне за собою накладення адміністративного стягнення.
Збір звітності здійснюється за адресою: м.Ужгород, вул. Гойди, 11, кабінет 11 (1-й поверх).
Розпорядок роботи "Єдиного вікна":
понеділок – п’ятниця: 8.00 – 17.00 (обідня перерва: 12.00-13.00)
субота, неділя вихідні дні.
Детальну інформацію можна отримати за телефонами: 3-31-97; 3-41-47; 61-68-66.

